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Nowa atrakcja w mieście
Dźwigozaury przy Nabrzeżu Starówka mienią się kolorami. 
„Tańczą światłem” codziennie, w godzinach 16.00 - 24.00, 
w rytm utworów  z  fi lmów o Jamesie Bondzie,  „Piratów z Karaibów” i wielu innych.
Zapraszamy! 
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Co to są poręczenia kredytowe, kto je 
może uzyskać i jak korzystnie zaciągnąć 
kredyt na rozwój swojej firmy opowia-
dali specjaliści z Agencji Rozwoju Me-
tropolii Szczecińskiej, którzy spotkali się 
z przedsiębiorcami w Urzędzie Miejskim 
w Trzebiatowie.  To początek cyklu spo-
tkań z przedsiębiorcami z całego woje-
wództwa.

Spotkanie kierowane było do lokalnych 
przedsiębiorców, którzy w planach mają 
rozwój swojej firmy i szykują się do wzięcia 
kredytu, ale nie posiadają zabezpieczenia 
do jego zaciągnięcia. 

– To właśnie do nich kierujemy nasz projekt. 
Poręczenie jest umową, która występuje 
jako jedna z form zabezpieczenia kredytów 
bankowych bądź pożyczek. – tłumaczyła 
podczas spotkania Agnieszka Marsza-
łek z Agencji Rozwoju Metropolii Szcze-
cińskiej. – Jest zobowiązaniem funduszu 
poręczeniowego do spłaty kredytu za 
przedsiębiorcę, w sytuacji jeśli on sam nie 
ureguluje swoich zobowiązań w okresie 
kredytowania. Taka forma zabezpieczenia 
niejednokrotnie jest wystarczająca, aby 
uzyskać finansowanie zewnętrzne w banku 
czy instytucji pożyczkowej. 
W ramach projektu, który realizuje Agen-
cja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej 
możliwe jest uzyskanie poręczenia do 
finansowania inwestycji, np. w nieru-
chomości, w wyposażenie w maszyny 
i urządzenia, aparaty w tym także zakup 
środków transportu bezpośrednio zwią-
zanych z celem realizowanego przed-

Już po raz trzeci Szczecin wyróżni oso-
by, osiągnięcia oraz inicjatywy związane 
z żeglarstwem w międzynarodowych 
Nagrodach Żeglarskich Szczecina. Kandy-
datury do tych nagród można już zgłaszać, 
laureatów poznamy podczas uroczystej 
Gali, która odbędzie się w marcu. 

Spośród zgłoszonych kandydatur, ka-
pituła wybierze 11. laureatów w 11. 
kategoriach. W skład kapituły wcho-
dzi m.in. Janusz Charkiewicz – kapitan 
jachtowy, działacz żeglarski, członek 
zarządu Zachodniopomorskiego Okręgo-
wego Związku Żeglarskiego; Agnieszka 
Skrzypulec – reprezentantka Polski w że-
glarstwie, uczestniczka letnich igrzysk 
olimpijskich, medalistka Mistrzostw Pol-
ski, Europy i Świata oraz Piotr Owczarski 
– żeglarz, kajakarz, członek Komisji Histo-
rii Zachodniopomorskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego pomysłodawca 
Nagród Żeglarskich Szczecina.

– Szczecińskie środowisko żeglarskie 
ma bogatą tradycję i historię. Nagrody 
żeglarskie pokazują jak silnym i ważnym 
elementem budowania tożsamości na-
szego miasta jest właśnie żeglarstwo 
– mówi Piotr Krzystek, prezydent Szcze-
cina. - Od 2017 roku nagradzamy osoby 
oraz instytucje, które w sposób szcze-
gólny pomagają nam w budowaniu tej 
tożsamości i przyczyniają się do rozwoju 
żeglarstwa w Szczecinie. Z każdą edycją 
przybywa zgłoszeń zagranicznych, co 
sprawia, że nagrody mają także między-
narodowy wymiar.

Jeśli jesteś zarządcą wspólnoty mieszka-
niowej i masz w planach remont swojej 
kamienicy, sprawdź ofertę Szczecińskiego 
Funduszu Pożyczkowego, który udziela 
atrakcyjnych pożyczek na ich rewitali-
zację. 

–  Do kogo są kierowane pożyczki na re-
monty kamienic? 

Krzysztof Nowak, pre-
zes Szczecińskiego 
Funduszu Pożyczko-
wego: Do wspólnot 
mieszkaniowych, które 
chcą odnowić kamieni-
ce, w których mieszkają. 
Oferta dotyczy oczywi-
ście kamienic  znajdu-

jących się na terenie Szczecina. 

Na co dokładnie można pożyczyć pie-
niądze? 
Wspólnota mieszkaniowa może uzyskać 
pożyczkę na cele związane z szeroko ro-
zumianym remontem elewacji budynków 
oraz dachów, wykonaniem izolacji prze-
ciwwilgociowej, a także innymi pracami, 
np. wymianą stolarki okiennej, remontem 
klatek schodowych, instalacji elektrycznej, 
wymianą pionów, monitoringu. Dzięki 
wsparciu miejskich funduszy wspólnoty 
mogą także zamontować czujniki czadu 
i gazu w budynkach, wymienić instalację 
gazową,  zamienić system ogrzewania 
oparty na paliwie węglowym na inne 
rodzaje i źródła ogrzewania, wykonać 
instalację ciepłej wody użytkowej, a także 
termomodernizację budynków.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z Wa-
szych pożyczek? 
Bo to wyjątkowo korzystne, bardzo nisko 
oprocentowane pożyczki. To najlepsza oferta 
na rynku! Koszt jednorazowej prowizji wynosi 
od 1 do 3 proc., a uzyskać można nawet do 2 
mln złotych z okresem kredytowania do 15 
lat. Wszyscy ci, którzy z nami współpracują 
chwalą nas również za przyjazne i nieskom-
plikowane procedury. 

Które kamienice zostały wyremontowane 
właśnie dzięki pożyczkom ze Szczeciń-
skiego Funduszu Pożyczkowego? 
Wiele kamienic z całego Szczecina. O pożycz-
kę ostatnio wnioskowali zarządcy wspólnot 
budynków przy ul. Sołtysiej, Potulickiej, Pił-
sudskiego, Królowej Jadwigi, Chodkiewicza, 
Łokietka, Bałuki, Kaszubskiej i Bolesława 
Śmiałego. To kamienice, które pamiętają 
czasy ubiegłego wieku i nadal zachwycają 
przechodniów ciekawymi fakturami, czy 
bogatymi zdobieniami. 
Szczecin jako miasto 
poniemieckie słynie 
z tych zabytkowych 
kamienic w całej Pol-
sce. Cieszymy się, że 
dzięki nam pięknieją 
i odzyskują dawny 
blask. Zazwyczaj 
wspólnoty dzięki 
naszym pożyczkom 
remontują elewacje, a więc dokładnie to, co 
podziwia przechodzień. Do tej pory udzieliliśmy 
pożyczek o wartości prawie 13 mln zł. Łącz-
nie to już 57 wspólnot mieszkaniowych, które 
wsparliśmy w działaniach rewitalizacyjnych.  

Jak można uzyskać taką pożyczkę? 
Najlepiej zajrzeć na stronę www.piekneka-
mienice.szczecin.eu, wypełnić druki znajdu-
jące się na stronie, a następnie skontaktować 
się z nami telefonicznie. 

Zapraszamy do współpracy! 

Trzecie Nagrody 
Żeglarskie Szczecina

Wszystko o poręczeniach dla przedsiębiorców 

sięwzięcia, czy też wdrażających nowe 
rozwiązania techniczne lub technolo-
giczne. Możliwe jest też finansowanie 
działalności bieżącej o ile kredyt będzie 
miał charakter nieodnawialny, a także 
podatku VAT inwestycji. 

– Fachowo mówiąc kredyty (lub pożycz-
ki), które poręczamy mogą mieć charakter 
inwestycyjny bądź obrotowy nieodnawial-
ny, mają wpływać na rozwój danej firmy, 
zaś nasze poręczenie ma umożliwiać 
zaciągnięcie takiego kredytu. Możemy 
zaproponować firmom zabezpieczenie 
do 80% kapitału kredytu na okres do 
84 miesięcy. Istotne jest, że poręczenia 
udzielane są przedsiębiorcom całkowicie 
bezpłatnie. Nawet jeśli przedsiębiorca nie 
wie, czy jego kredyt może być przez nas 

poręczany, warto by się z nami skontakto-
wał, a specjaliści z naszej spółki na pewno 
odpowiedzą na każde pytanie – dodaje 
Agnieszka Marszałek. 

Agencja Rozwoju Metropolii Szczeciń-
skiej  zajmuje się udzielaniem poręczeń 
od przeszło 16 lat. Korzystając z projek-
tów unijnych, jak też ze środków wła-
snych spółka udzieliła do tej pory 787 
poręczeń na kwotę ponad 217 mln zł.  
Ta niebagatelna kwota  pomogła przed-
siębiorcom z metropolii szczecińskiej, 
którzy potrzebowali środków na rozwój 
swoich firm, a wcześniej nie mieli do nich 
dostępu z powodu niewystarczającej 
zdolności kredytowej. 

www.arms-szczecin.eu

Miasto coraz 
piękniejsze 

Główną nagrodą przyznawaną podczas 
gali jest nagroda im. kapitana Ludomira 
Mączki, znanego żeglarza i podróżnika oraz 
nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł. 
Trzecia edycja wprowadza nową kategorię 
– Trener Roku – Nagroda imienia Teodora 
Czarneckiego. 
Nagroda przyznawana jest osobie, będącej 
mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub 
Pomorza Przedniego, która wyróżnia się 
pasją oraz zaangażowaniem w edukację 
początkujących żeglarzy

Pozostałe kategorie to:
•	 Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka 

(fundatorem nagrody jest Zachodniopo-
morski Okręgowy Związek Żeglarski);

•	 Żeglarz Roku (fundatorem Nagrody 
jest ZOZŻ);

•	 Regatowiec Roku – Nagroda imienia 
kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego;

•	 Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda 
imienia kapitana Kazimierza Haski;

•	 Nagroda Kota Umbriagi;
•	 Nagroda	 Kulturalna	 Żeglarskie-

go Szczecina;
•	 Wydarzenie	Żeglarskie;
•	 Młody	Żeglarz	Roku;
•	 Żeglarska	Nagroda	Specjalna.
Kandydatów można zgłaszać od 10 stycz-
nia do 15 lutego. 
Szczegóły na www.nagrodyzeglarskie.
szczecin.pl. 
Organizatorem Nagród jest Miasto Szczecin, 
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, 
Centrum Żeglarskie oraz Zachodniopomor-
ski Okręgowy Związek Żeglarski w Szcze-
cinie.
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Szczecin w przebudowie 

Nie tylko drogi ... 

Dzięki wielkim inwestycjom już 
wkrótce będziemy cieszyć się nowy-
mi drogami i węzłami komunikacyj-
nymi, które usprawnią poruszanie 
się po naszym mieście. 

Trwa generalna przebudowa ulicy 
Arkońskiej  od pętli tramwajowej „Las 
Arkoński” do al. Wojska Polskiego, z bu-
dową ronda przy skrzyżowaniu al. Woj-
ska Polskiego, ul. Arkońskiej i Szafera. 
Arkońska będzie miała cztery pasy  
ruchu – po dwa w każdą stronę – i tory 
tramwajowe na wewnętrznych pasach. 
Od strony lasu będzie droga rowerowa.

Jeszcze nie zakończyła się jedna in-
westycja drogowa, a już zaczyna się 
następna. Węzeł Łękno to jedna z naj-
większych i ważniejszych do zreali-
zowania inwestycji drogowych w tej 
perspektywie unijnej. 
Projekt obejmuje budowę kolejnego 
fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od 
ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei 
Wojska Polskiego), przebudowę linii 
kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni 
oraz budowę poziomowego skrzyżowa-
nia przy Alei Wojska Polskiego. 

Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję 
centrum przesiadkowego dla Szczeciń-
skiej Kolei Metropolitalnej.

Z kolei  budowa węzła drogowego 
w Podjuchach obejmuje powstanie 
skrzyżowania jednopoziomowego z wy-
spą centralną z sygnalizacją świetlną 
oraz przebudowę ulic Krygiera i Grani-
towej, znajdujących się w sąsiedztwie 
skrzyżowania. 

W ramach prac rozebrany zostanie ist-
niejący, wyłączony z ruchu most drogo-
wy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce 
pojawi się nowa przeprawa. 

Prace obejmą również: budowę 
chodników i ścieżek rowerowych; 
oznakowania dróg oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
kanalizacji deszczowej; oświetlenia; 
ekranów akustycznych.

Trwa procedura przetargowa budowy 
Aquaparku. To będzie jedna z naj-
większych inwestycji kubaturowych 
w Szczecinie. 

Nie dziwi zatem duże zainteresowanie 
przetargiem, a tym samym liczba zada-
nych pytań.

Od momentu ogłoszenia przetargu 
wpłynęło ponad 320 pytań ze strony 
potencjalnych oferentów. Ich zakres 
jest bardzo szeroki. 

Pierwsza pula odpowiedzi na po-
nad 100 pytań została już opubli-
kowana. 

Wraz z nią, z uwagi na wnioski poten-
cjalnych oferentów, wydłużono również 
termin składania ofert do godz. 12.00, 
30 stycznia 2019 roku.  Oferty należy 
składać w pok. nr 9 w siedzibie spółki 
Fabryka Wody Sp. z o.o. przy ul. Czesła-
wa 9, 71-504 Szczecin.

A przedmiotem zamówienia, przypo-
mnijmy, jest budowa nowoczesnego 
i wielofunkcyjnego parku wodnego 
z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi 
oraz elementami edukacyjnymi. 

Szczeciński Aquapark składać się bę-
dzie z:

l hali basenowej z basenami rekreacyj-
nymi i zjeżdżalniami,

l strefy basenu sportowego,
l strefy wellness i jednego z najwięk-

szych w kraju saunariów. 

W części zewnętrznej znajdą się baseny 
rekreacyjne oraz plaża. 

 www.fabrykawody.eu

Już wkrótce przy Szkołach Podstawo-
wych Nr 28, 42, 51 i 74 oraz przy Zespole 
Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 
powstaną Otwarte Strefy Aktywności 
-ogólnodostępne, skierowane do róż-
nych grup wiekowych. 

Każda składać się będzie z: 

–  zewnętrznej siłowni plenerowej; 
–  strefy relaksu wyposażonej w stoły 

do gry w szachy i ławki parkowe; 
 –  placu zabaw o charakterze sprawno-

ściowym; 
–  przestrzeni STREET WORKOUT w któ-

rej znajdą się urządzenia treningowe 
opracowane przez gimnastyków, do-
stosowane dla osób niepełnospraw-
nych. 

Projekt obejmuje również przygo-
towanie aplikacji treningowej na 
smartfony wyposażone w systemy 
Android i OS. Aplikacja pokazywać 
będzie prawidłowe wykonywanie 
ćwiczeń na urządzeniach w strefie 
street workout.

Węzęł Łękno

Węzęł Podjuchy
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 Ecoszczecin

Ekoporty docenione 

Deklaracje  
–  tylko 
od wody  

Świąteczne 
odbiory

Od stycznia 2019 do końca lutego 
odbierane będą z naszych domów 
świąteczne choinki. 

Odbiór choinek odbywać się będzie 
raz w tygodniu w zabudowie jedno-
rodzinnej oraz dwa razy w tygodniu 
w zabudowie wielorodzinnej, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
do Urzędu Miasta (91 435 1199), lub 
mailowo na adres: gospodarka_od-
padami@um.szczecin.pl. 

Choinki wystawione do odbioru (tam 
skąd odbierane są odpady komunalne) 
traktowane są jako frakcja odpadów 
biodegradowalnych, zatem muszą 
być pozbawione wszelkich lampek, 
ozdób, w tym wykonanych z tworzyw 
sztucznych, papieru, metalu i szkła. 

HARMONOGRAM ODBIORU CHOINEK W ROKU 2019 
Ulica                          styczeń / luty
SEKTOR I zabudowa wielorodzinna wtorek, piątek
SEKTOR I zabudowa jednorodzinna wtorek 

SEKTOR  II zabudowa jednorodzinna wtorek
SEKTOR II zabudowa wielorodzinna wtorek, piątek
 
SEKTOR III zabudowa jednorodzinna               piątek
SEKTOR III zabudowa wielorodzinna poniedziałek, wtorek
 
SEKTOR IV  zabudowa jednorodzinna środa
SEKTOR IV zabudowa wielorodzinna wtorek, piątek

Choinki odbierane będą także z placó-
wek oświatowych, których częstotliwość 
odbioru uzależniona jest od rodzaju za-
budowy:

– placówki oświatowe w zabudowie 
wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

– placówki oświatowe w zabudowie 
jednorodzinnej – raz w tygodniu.

 
Przygotowane do odbioru choinki można 
też zgłaszać bezpośrednio do fi rm wy-
wozowych.

Nowy Rok powoduje  zmiany w harmo-
nogramach odbioru odpadów. 

Oto one:
31.12.2018  (poniedziałek) 
 – odbiór według harmonogramu

01.01.2019 (wtorek) 
 – brak odbiorów!

02.01.2019 (środa) 
 – odbiór za 01.01

03.01.2019 (czwartek)
 – odbiór za 02.01

04.01.2019 (piątek) 
 – odbiór za 03.01

05.01.2019  (sobota) 
 – odbiór za 04.01

Szczegółowe harmonogramy na stronie 
ecoszczecin.pl

W 2019 roku nową deklarację skła-
dają tylko właściciele nieruchomo-
ści, którzy rozliczali się z Gminą za 
wywóz odpadów w oparciu o zu-
życie wody.

UWAGA! Właściciele nieruchomości, 
którzy wnosili do Gminy opłatę ryczał-
tową za wywóz odpadów, nie muszą 
składać deklaracji!!!

Nowa deklaracja dla właścicieli nieru-
chomości rozliczających się w oparciu 
o zużycie wody powinna zostać złożona 
po upływie 12 miesięcy od daty obowią-
zywania poprzedniej deklaracji. 

Dla większości właścicieli będzie to sty-
czeń 2019 roku, ale są też tacy, którzy 
deklarację powinni złożyć w następ-
nych miesiącach 2019 r., bo dla nich 
w styczniu 2019 r. jeszcze nie upłynie 
12 miesięcy obowiązywania poprzedniej 
deklaracji. 

Dla nich terminem złożenia będzie ten 
miesiąc 2019 r., który nazwą odpowiada 
miesiącowi obowiązywania deklaracji 
z 2018 r. 

Proponujemy zatem odszukać składane 
deklaracje i pamiętać o złożeniu następ-
nej, w 2019 roku.

www.ecoszczecin.pl

Szczecińskie Ekoporty nagrodzone 
podczas katowickiego szczytu klima-
tycznego ONZ, w konkursie „Polskie 
inwestycje przyszłości”.

Konkurs organizowany był przez Minister-
stwo Inwestycji i Rozwoju, które nomino-
wało realizowany przez Szczecin projekt 
o nazwie  „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW 
wraz z wyposażeniem i usprawnienie sys-
temu obsługi mieszkańców Gminy Mia-
sto Szczecin”.

Postanowiliśmy wyróżnić i docenić spośród 
projektów dofi nansowanych z Funduszy 
Europejskich te, które naszym zdaniem z jed-
nej strony szczególnie wpłynęły na ochronę 
środowiska, z drugiej – stanowią przykład 
biznesowego sukcesu, skutecznego wdra-
żania innowacji czy dobrych praktyk. Za 
taki Jury konkursu uznało m.in. państwa 
projekt – poinformował Jerzy Kwieciński 
Minister Inwestycji i Rozwoju. 

Szczecin od lat walczy z dzikimi wysypi-
skami śmieci. Doskonałym narzędziem do 
tego są właśnie Ekoporty. Obecnie w na-
szym mieście mamy ich osiem, powstaje 
dziewiąty, ekologiczny. 

Odbiór choinek 

Będzie to bliźniaczy punkt tego z ulicy 
Akońskiej, oddanego do użytku w 2017 
roku. W nowym Ekoporcie na dachu jed-
nego z budynków zamontowane zostaną 
baterie słoneczne odzyskujące energię. 
Wykorzystana będzie do obsługi punktu, 
podobnie jak woda z deszczówki zbierana 
w zainstalowanych pod ziemią zbiornikach. 

Najnowszy Ekoport, który zostanie 
oddany do użytku pod koniec 2019 
roku, wzbogacony będzie o ścieżkę 
edukacyjną. 

Znajdzie się w nim także mnóstwo zieleni, 
która stanowić będzie naturalne przedłu-
żenie parku Kutrzeby.
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Ekopatrol  ruszył MEWA 

SMOG  STOP    SMOG  STOP
Według szacunków Komisji Europej-
skiej z powodu zanieczyszczenia po-
wietrza każdego roku przedwcześnie 
umiera ok. 42 000 mieszkańców Polski. 
Dla porównania: ofiar wypadków samo-
chodowych jest blisko 13 razy mniej!

Wchodzące w skład smogu związki che-
miczne i pyły są groźne dla zdrowia czło-
wieka, mogą wywołać astmę, powodować 
zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, 
niewydolność oddechową lub paraliż ukła-
du krwionośnego. 

Zwiększają zapadalność na nowotwory 
oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. 

Najbardziej na skutki smogu narażone są 
dzieci, kobiety w ciąży, ludzie chorzy oraz 
osoby starsze. W dni smogowe znacznie 
wzrasta liczba przyjęć do szpitali i zgonów. 

Główną przyczyną zanieczyszczenia po-
wietrza w Polsce jest „niska emisja”, czyli 

spaliny pochodzące z kotłów i pieców  
w gospodarstwach domowych. 

Tzw. niska emisja powierzchniowa (nazwa 
pochodzi od niskich kominów, nie od niskie-
go poziomu zanieczyszczeń!), czyli produkty 
spalania węgla, drewna a nierzadko śmieci 
w domowych piecach, kotłach i komin-
kach najróżniejszych typów przyczyniają 
się w głównej mierze do tak złego stanu 
polskiego powietrza.

Według szacunkowych danych co roku 
w Polsce sprzedawanych jest ok. 200 tys. 
kotłów na węgiel, a większość z nich (ok. 
70%) to kotły o bardzo złych parametrach 
emisyjnych. Ich potoczna nazwa stosowana 
w branży kotlarskiej – „kopciuchy” – mówi 
sama za siebie”.

W Szczecinie – w porównaniu do innych 
miast – sytuacja nie jest najgorsza, ale nie 
można powiedzieć, że smog w naszym 
mieście nie występuje. 

Do namierzania „kopciuchów” 
używane są nowoczesne drony. 

Dwa bezzałogowe statki powietrz-
ne regularnie latają nad miastem 
i sprawdzają, czym szczecinianie palą 
w piecach. 

– To kolejne z działań realizowanych 
przez miasto, których celem jest walka 
ze smogiem i zapewnienia miesz-
kańcom czystego powietrza – mówi 
Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UM. – Tym razem się-
gnęliśmy po zdobycze technologii. 
Liczymy na to, że ich wykorzystanie, 
połączone z działaniami edukacyjny-
mi, przyczyni się w znacznym stopniu 
do zmniejszenia przypadków palenia 
w piecach niedozwolonymi mate-
riałami.

Drony wylatują nad miasto 2 – 3 razy 
w tygodniu, o różnych porach dnia, 
także wieczorem. 

Operatorowi urządzenia będą to-
warzyszyli Strażnicy Miejscy, którzy 
w przypadku stwierdzenia zwięk-
szonego stężenia szkodliwych sub-
stancji, przeprowadzą kontrolę we 
wskazanym budynku.

Wykorzystanie drona będzie podejmo-
wane między innymi w oparciu o zgłosze-
nia przekazywane przez mieszkańców, 
a najłatwiej zrobić to przez aplikację Alert 
Miejski. 

Widzisz czarny dym wydobywający się 
z komina, wyczuwasz przykry, gryzący 
zapach i martwisz się, że ktoś zatruwa 
powietrze? 

Koniecznie to zgłoś przez Alert Miejski, 
a Straż Miejska przeprowadzi tam kon-
trolę. 

Do mieszkańców Szczecina trafi ą także 
przygotowane przez Miasto materiały 
edukacyjne, z których dowiedzą się, 
czym można, a czym nie można  palić 
w piecach i jakie kary za to grożą. 

To program skierowany do szczeci-
nian, którzy zdecydują się na wymia-
nę tradycyjnych pieców na bardziej 
ekologiczne źródła ciepła.

Do wyboru jest:
–  podłączenie do miejskiej sieci ciepłow-

niczej,
–  ogrzewanie gazowe,
–  ogrzewanie elektryczne,
–  odnawialne źródło energii.

O dofi nansowanie w wysokości 55 proc. 
wartości inwestycji mogą ubiegać się za-
równo indywidualni właściciele mieszkań 
i domów w zabudowie jednorodzinnej, jak 
i wspólnoty mieszkaniowe.

Jak to zrobić ?
–  Złożyć wniosek dla osób fi zycznych lub 

podmiotów innych niż osoby fi zyczne, 
które można pobrać ze strony: www.
szczecin.eu/zielonemiasto.

–  Wypełnione wnioski można złożyć 
w Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin 
lub przesyłać pocztą pod adres: Urząd 
Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,

–  Dofi nansowanie modernizacji systemu 
ogrzewania możliwe jest wyłącznie na 
zasadzie refundacji poniesionych kosz-
tów tzn. należy samemu ponieść koszty 
przedsięwzięcia, następnie przepro-
wadzane jest rozliczenie wykazanych 
kosztów i wypłata dotacji na podstawie 
wymaganych dokumentów.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia dota-
cji (oryginały i kopie) orz wszelkie szczegóły 
na temat programu Mewa:

www.szczecin.eu/zielonemiasto

Infografi ka: https://krakowskialarmsmogowy.pl/text/download/id/824

Za spalanie odpadów grozi mandat 
w wysokości do 500 zł lub grzywna 
do 5 tys. zł, gdy sprawa trafi  do sądu.

Ekopatrol to kolejny element miejskie-
go programu Klimat dla Zdrowia, który 
obejmuje między innymi prowadzenie 

regularnych nasadzeń na terenie całego 
miasta (PLATAN) oraz dofi nansowanie 
wymiany pieców na bardziej ekologiczne 
źródła ciepła (MEWA). 

Wszystkie one będą kontynuowane 
w kolejnych latach.
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Wyszłam  szczęśliwa
z  EcoGeneratora!
To cytat z księgi pamiątkowej, do 
której od września mogą wpisywać 
się goście zwiedzający EcoGene-
rator.

Sami z wrodzonej skromności na to 
nie wpadliśmy. Ośmieliła nas przed 
wakacjami jedna z nauczycielek. 
– Chciałabym podziękować za wspa-
niałą wycieczkę. Czy macie państwo 
księgę pamiątkową? 

Od września już mamy, dzięki czemu 
teraz możemy ją cytować 
Chodzi oczywiście o księgę pamiątko-
wą, która umożliwia wyrażenie uwag 
na temat zwiedzania naszego zakła-
du. Piękna niebieska księga z logo 
EcoGeneratora leży na biurku w sali 
konferencyjnej i każdy, kto ma ochotę, 
może się wpisać.

Pierwsze oceny 12 września zamieścili 
uczniowie i opiekunowie klasy 6a SP 35 
w Szczecinie. Ola napisała: „Było bardzo 
fajnie!”, a Zuzanna: „Bardzo mi się podo-
bało, dużo się nauczyłam! ”
„Bardzo ciekawe i pouczające warsztaty 
dla uczniów” – dodała wychowawczyni 
6a Pani Dorota. 

Potem pojawiły się kolejne:
„Dziękujemy  za piękną ekologiczną 
lekcję” napisali uczniowie klasy 2 b SP 
37 w Szczecinie.

„Odpadom radę damy, bo spalar-
nię super mamy!” To dwuwiersz 
autorstwa inżynierów z Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techni-
ków Sanitarnych.

Także mową wiązaną posłużyła się 
jedna ze studentek kierunku Ochrona 
i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego 
Uniwersytetu Szczecińskiego: 

„Niebo jest niebieskie, a trawa zielona, 
wyszłam szczęśliwa z EcoGeneratora!”

Zwiedzanie EcoGeneratora. N/z: uczniowie i opiekunowie klasy 3b z SP 12 w Szczecinie

„Za wspaniała i niesamowitą lekcję” 
podziękowała klasa 8a z SP 13 w Szcze-
cinie.

„Doceniamy możliwość zwiedzania 
ważnego dla miasta obiektu i elastycz-
nie prowadzoną edukację dla dzieci 
i młodzieży. Dziękujemy za gościnność 
i cierpliwość.” 

Podpisano Nauczyciele i przedstawi-
ciele Zachodniopomorskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli.

Z kolei „Grupa seniorów z UTW (Uni-
wersytet Trzeciego Wieku) dziękuje 
przewodnikowi za poglądowe zwie-
dzanie zakładu”.

Szczególnie dumni jesteśmy z pochwa-
ły nauczycieli akademickich z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego: „Naprawdę nam 
się podobało! Świetna robota!”

I jeszcze klasa 6a i wychowawcy Ka-
tolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Szczecinie:
„Serdecznie dziękujemy za ciekawe 
przedstawienie problemu odpadów 
na świecie. Dzięki takim spotkaniom 
znacząco wzrasta świadomość eko-
logiczna najmłodszych”

Zwiedzający wyrażają swoje opinie nie 
tylko słowami. W księdze jest dużo ser-
duszek, uśmiechniętych buziek, kwia-
tuszków. M.in. serduszko przy słowach 

„Chcę tu pracować!!!” narysował Karol, 
uczeń 7a z SP 45. 

EcoGenerator rozpoczął pracę w grud-
niu 2017 roku. Ścieżka edukacyjna zo-
stała udostępniona dla zwiedzających 
21 marca. 

Od tego czasu spalarnię odpadów ko-
munalnych na Ostrowie Grabowskim 
zobaczyło 2300 osób.

Zapisy przyjmujemy pod adresem:
wizyty@ecogenerator.eu

Szczegóły: 
www.ecogemerator.eu 

w zakładce Kontakt

Zadania: 
 obsługa ładowarki kołowej 
 obsługa wózka widłowego 
 obsługa zamiatarki  obsługa suwnicy 
 prace przy sezonowaniu i utrwalaniu UPS 
 obsługa wagi  prace pomocnicze

Oferujemy:
  Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę   Możliwość rozwoju i szkolenia   Jasne warunki zatrudnienia   Pracę w nowoczesnym zakładzie.

Termin składania ofert: do 31 stycznie 2019 r. 

Profil idealnego kandydata: 
 wykształcenie zawodowe 
 uprawnienia do obsługi 
 ładowarki kołowej klasy 3  uprawnienia IWJO 
 prawo jazdy kategorii B 
 uprawnienia E ( 2.6, 2.7, 2.8, 2.10) 
 uprawnienia do obsługi suwnic S1 
 gotowość do pracy zmianowej

Profil idealnego kandydata:
  wykształcenie zawodowe 
  uprawnienia E ( 2.6, 2.8, 2.10)
  gotowość do pracy zmianowej

Zadania:
 obsługa urządzeń odżużlania 
 obsługa urządzeń odpopielania,
 obsługa urządzeń odpylania 
 prowadzenie załadunku produktów 
    spalania do urządzeń transportowych 
 utrzymanie porządku.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres spółki 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.,  ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin

lub na adres email: rekrutacja@zuo.szczecin.pl z dopiskiem Rekrutacja i nazwa stanowiska.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 
w Szczecinie zatrudni 

Operatora sprzętu Elektryka Obchodowego 
Urządzeń Odżużlania  Zadania: 

 nadzorowanie pracy 
   urządzeń elektrycznych 
 wykonawstwo prac monterskich, 
    konserwacyjnych i dozorowych,
 wykonawstwo przełączeń 
 przygotowanie miejsc pracy

Profil idealnego kandydata: 
 wykształcenie o profilu elektrycznym, 
    elektronicznym 
 uprawnienia E ( 1.1, 1.2 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10),
 doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka 
    lub elektronika  minimum 1-2 lat 
 gotowość do pracy zmianowej

Nowej energii
w 2019 roku!

Od września już mamy, dzięki czemu 

fajnie!”, a Zuzanna: „Bardzo mi się podo-
”

Potem pojawiły się kolejne:
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Turbina dojechała 
W Zakładzie Produkcji Wody na Pomorzanach jest już turbina, z której ZWIK produ-
kować będzie energię elektryczną. Urządzenie dotarło do Szczecina na początku 
grudnia. Wykonawca szykuje do jego montażu. Nastąpi to na początku przyszłego 
roku i wymaga specjalnych przygotowań. Prace muszą być prowadzone tak, aby 
w sposób niezakłócony odbywała się dostawa wody do miasta. 
Na Pomorzanach zainstalowana zostania turbina wodna Francisa, o mocy do ok. 140 
kW. Jej zdolność produkcyjna w ciągu roku może dochodzić do ok. 1000 MWh. Całość 
wyprodukowanej energii przeznaczona będzie na potrzeby ZPW „Pomorzany”. 
Generator będzie swoistą elektrownią wodną. Urządzenie umieszczona zostanie w rurze 
dostarczającej wodę z ujęcia na jeziorze Miedwie. Różnica poziomów pomiędzy Miedwiem 
a zakładem na Pomorzanach wynosi przeszło 30 metrów. Energia elektryczna będzie 
więc produkowana dzięki wykorzystaniu spadku grawitacyjnego wody w rurociągu. 
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Czysta Odra w Szczecinie”. 
Jej koszt to ok. 3,2 mln zł netto.

Projekt „IWAMA”
Doskonałe wyniki „Pomorzan”
Szczecińska oczyszczalnia ścieków „Po-
morzany”  okazała się najlepsza wśród 
podobnych tego typu instalacji funkcjo-
nujących w basenie Morza Bałtyckiego. 
Tak wynika z audytów przeprowadzo-
nych w ramach projektu IWAMA, w któ-
rym uczestniczył Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji.

Podsumowanie w Berlinie

Celem międzynarodowego projektu IWA-
MA jest poprawa gospodarki ściekowej 
w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez pod-
noszenie kwalifikacji operatorów oczysz-
czalni ścieków, znalezienie skutecznych 
rozwiązań w procesie oczyszczania ścieków, 
a także wdrożenie inwestycji pilotażowych 
w zakresie efektywności energetycznej 
i gospodarki osadowej. Warunkiem uczest-
nictwa w Projekcie było przeprowadzenie 
audytów energetycznych i osadowych 
w oczyszczalniach ścieków. W Szczecinie 
odbyły się one w lutym 2017 r. 

Wówczas to specjaliści z Politechniki Ber-
lińskiej i Uniwersytetu w Tartu (Estonia) 
dokonali szczegółowej inspekcji obu na-
szych oczyszczalni ścieków, pobrali próbki 
osadu oraz zainstalowali specjalistyczne 
urządzenia do pomiaru energii. 

W połowie listopada br., w Berlinie odbyło 
się spotkanie tzw. Grupy Audytowej Projek-
tu. Brali w nim udział przedstawiciele naszej 
Spółki z oczyszczalni ścieków Pomorzany 
i Zdroje oraz pracownicy innych oczysz-
czalni z firm uczestniczących w Projekcie. 
W stolicy Niemiec przedstawiono wyniki 
badań. 

Świetne Pomorzany 
Na podstawie audytów stworzono analizę 
porównawczą wszystkich badanych obiek-
tów. OŚ „Pomorzany” wypadła najlepiej 
spośród wszystkich dziewięciu oczyszczal-
ni biorących udział w badaniach. Wyniki 
z OŚ „Zdroje” są jeszcze uaktualnianie. Spo-
rządzony przez audytorów raport końcowy 
zawierał trzy główne rozdziały. Pierwszy do-
tyczył analizy finansowej, drugi wniosków, 
w ostatnim znalazły się zalecenia. Rozpa-
trując analizę finansową dla Pomorzan, 
badający zwrócili uwagę na bardzo niskie 
koszty osobowe funkcjonowania oczysz-

czalni. Pozytywnie zaskoczyło ich, że obiekt 
o takiej wielkości i znaczeniu działa przy tak 
niskich kosztach osobowych. Obiekt ZWiK 
znalazł się na pierwszym miejscu wśród 
innych, badanych oczyszczalni w kategorii 
opłat ponoszonych za unieszkodliwienie 
tony suchej masy osadu. 

Pomorzany bardzo dobrze wypadły też 
w innych ocenianych kategoriach takich 
jak: 
– ilość wyprodukowanej  energii elek-

trycznej w kWh z 1 m3 biogazu,
– ilość wyprodukowanego ciepła w kWh 

z 1 m3 biogazu 
– całkowita energia wyprodukowana  

z biogazu  w kWh/m3.

Zalecenia w zasięgu

W zaleceniach, oceniający dostrzegli moż-
liwość znacznych oszczędności energii, 
które w konsekwencji przełożą się na 
obniżenie kosztów eksploatacji. Według 
audytorów największy potencjał tkwi 
w wymianie 10-letniego już systemu na-
powietrzania drobnopęcherzykowego 
oraz zastosowaniu mniej energochłonnego 
systemu mieszania komór biologicznych 
opartych na nowoczesnych mieszadłach 
współpracujących z falownikami. 

Tylko te dwie składowe konsumują po-
łowę energii elektrycznej w oczyszczalni. 
Obniżenie zużycia energii w tym zakresie 
przyniosłoby bardzo wymierne efekty. 
Podczas spotkania w Berlinie pracownicy 
oczyszczalni poinformowali audytorów, że 
w trzyletnim planie inwestycyjnym ZWiK 
jako priorytet została umieszczona moder-
nizacja systemu napowietrzania wraz z po-
prawą wymieszania komór biologicznych. 

Do realizacji przedsięwzięć w tym zakresie 
dojdzie w latach 2019–2020. Inne z zaleceń 
dotyczyło ostatecznego zagospodaro-
wania popiołu po spaleniu osadów ście-
kowych. Występują w nim znaczne ilości 
fosforu, dochodzące do 15% masy odpadu. 
Pracownicy oczyszczalni poinformowali, że 
i w tym przypadku szukane są rozwiązania. 
W tym celu podjęta została współpraca 
z Zachodniopomorskim Uniwersytetem 
Technologicznym w Szczecinie oraz lo-
kalnymi zakładami chemicznymi.

Projekt IWAMA jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego INTERREG na lata 
2014-2020. Całkowity budżet projektu: 4,6 mln EUR, a współfinansowanie z EFRR 
wynosi 3,7 mln EUR.

Wizyta audytorów w oczyszczalni „Pomorzany”

Zdrowia, szczęścia i pomyślności 
w nadchodzącym 

Nowym Roku życzy 
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Zamień swoją papierową fakturę na 
elektroniczną i zyskaj szybki i łatwy 
dostęp do swoich rozliczeń z SEC-em. 

Faktura w formie elektronicznej zawiera 
te same dane, co faktura papierowa. 

Jest dostępna od razu po wystawieniu, 
a informacja o tym  wysyłana jest na 
podany przy aktywacji adres e-mail. 

E-faktura ma dokładnie taką samą moc 
prawną jak dokument papierowy, jej 

uruchomienie nic nie kosztuje i dostęp-
na jest dla wszystkich klientów SEC. 
Wejdź na stronę www.sec.com.pl, wy-
pełnij formularz i aktywuj e-fakturę, a od 
następnego okresu rozliczeniowego 
będziesz już mógł korzystać z tej wy-
godnej formy rozliczeń. 

sec.com.pl

Ecoszczecin

Tak można podsumować pierwszy 
rok realizacji inwestycji Szczecińskiej 
Energetyki Cieplnej w ramach mo-
dernizacji systemu ciepłowniczego 
współfi nansowanego przez Unię Eu-
ropejską. 

Praca na sieci ciepłowniczej to zawsze 
wyzwanie, ponieważ trzeba pogodzić 
z jednej strony konieczność wykonania 
robót, a z drugiej strony niezakłócone 
dostawy ciepła i ciepłej wody. 

W okresie wiosenno - letnim jest to zde-
cydowanie łatwiejsze i mniej uciążliwe 
dla mieszkańców, ale w tak dużym pro-
jekcie inwestycyjnym prace trwają cały 
rok. To konieczność wynikająca z licz-
by zadań do wykonania, zakresu prac 
i harmonogramu ich realizacji a także 
procedur unijnych. 

Co dokładnie robimy? 
Realizujemy czwarty bardzo duży pro-
jekt inwestycyjny, na który Szczecińska 
Energetyka Cieplna otrzymała dofi nan-
sowanie unijne w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2014 – 2020. Do października 
2022 r., bo na taki okres zaplanowany 
jest ten projekt, SEC zainwestuje w sys-

tem ciepłowniczy kolejne 90 mln złotych. 
Łącznie zmodernizujemy 25 km sieci 
ciepłowniczych i wybudujemy 17 km 
nowych. 18 grupowych węzłów cie-
płowniczych zastąpi 60 nowoczesnych 
i efektywnych węzłów indywidualnych, 
a do systemu ciepłowniczego podłączy-
my 4 osiedla mieszkaniowe, także poza 
Szczecinem. 

W jakim celu prowadzimy te inwe-
stycje ?
Korzyści jakie niesie za sobą projekt dla 
nas - mieszkańców Szczecina, ale także 
okolic - są znaczące. Dzięki moderniza-
cji sieci i podłączeniu nowych osiedli 
do systemu ciepłowniczego SEC-u do 
atmosfery trafi  mniej odpowiedzialnych 
za powstawanie smogu pyłów PM10, 
PM2,5 oraz dwutlenku węgla aż o 6 
tysięcy ton. Dla zobrazowania jaka to 
jest skala – pociąg towarowy to średnio 
około 1,5 tysiąca ton ładunku. 

A jak to wygląda w szczegółach?

Na 67 zadań zaplanowanych na cały 
okres trwania projektu inwestycyjne-
go, 11 już zakończono, a 44 zadania są 
w realizacji na różnych etapach – pro-
jektowym, przetargowym lub wykonaw-
czym. Pozostałe zaplanowane są na lata 
2020 – 21.

 zakończyliśmy już pierwszy etap prze-
budowy osiedlowej sieci ciepłowni-
czej na Osiedlu Bukowym w ulicach: 
Kolorowych Domów, Różowa, Sele-
dynowa Czerwona,

 wymieniliśmy izolację sieci napo-
wietrznej przy ul. Pieszej, ul. Ogiń-
skiego i ul. Monte Cassino, Ustowskiej 
oraz od Ciepłowni Rejonowej Dąbska 
do Osiedla Kijewo,

 przebudowaliśmy węzły grupowe 
na nowoczesne i efektywne węzły 
indywidualne przy ulicach Piechoty 
42, Ku Słońcu 71a, Napierskiego 41, 
Zaciszna 4, Golisza 9, Seledynowa 44 
i Pomarańczowa 25,

 zlikwidowaliśmy wyeksploatowaną 
kotłownię przy ul. Zacisznej 3a, a bu-

dynek przyłączyliśmy do sieci cie-
płowniczej,

 na osiedlu STBS Wrzosowe Wzgórze 
wybudowaliśmy osiedlową sieć i no-
woczesne węzły cieplne. 

Jeszcze trwa:
 drugi etap przebudowy osiedlowej 

sieci ciepłowniczej na os. Bukowym 
w ulicach Kolorowych Domów, Ró-
żowa, Seledynowa Czerwona, 

 przebudowa węzłów grupowych 
przy ulicach Piastów 26 i Bolesława 
Śmiałego 42,

 montaż urządzeń telemetrycznych 
na węzłach cieplnych – wykonano 
ok. 550 szt, do wykonania pozostało 
ok. 1850 szt.,

 budowa magistrali ciepłowniczej 
Kormoranów – Policka (prace trwają 
przy ul. Kormoranów),

 budowa sieci ciepłowniczej na odcin-
ku ul. Duńska – ul. Szczecińska (prace 
trwają w okolicach skrzyżowania ulic 
Duńska – Złotowska). 

Nie ma problemów, są tylko 
wyzwania

Korzystaj z e-faktury, chroń środowisko
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Budownictwo

Osiem budynków przy ul. Jaracza w Zdro-
jach przeszło w tym roku gruntowną 
modernizację. Zyskało m.in. bardziej eko-
logiczne ogrzewanie oraz nową elewację. 
Inwestycję zrealizował  TBS Prawobrzeże.

Do niedawna szare, teraz jak nowe.

Modernizacja obejmowała osiem budynków, 
w tym 25 mieszkań przy ul. Jaracza 1B, 6, 9, 
10, 11, 12, 16, 17 w Szczecinie. W lokalach 
wykonano nowe instalacje centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 
Zakres prac to m.in: likwidacja 38. starych 
pieców, montaż kotłów gazowych, nowe 
przewody spalinowe i wentylacyjne itp. 
Poza tym budynki przeszły kompleksową 
termomodernizację czyli naprawę i docie-

plenie ścian zewnętrznych wraz ze zmianą 
kolorystyki elewacji, izolację ścian piwnicy 
i fundamentów, remont schodów prowa-
dzących do budynku wraz z oświetleniem 
wejścia, docieplenie poddasza, wstawienie 
nowych okien i drzwi w całym budynku itd. 
Koszt robót budowlanych to ponad 2,6 mln 
zł. Z czego połowa tej kwoty była dofinanso-
wana z programu Kawka.

Modernizują i poprawiają jakość 
powietrza. 

W sumie w ramach programu Kawka TBS 
Prawobrzeże wyremontował kompleksowo 
29 budynków i 116 lokali. Większość została 
zrealizowana w tym roku. Prace prowadzone 
były w budynkach należących do spółki, 

do Gminy oraz wspólnot mieszkaniowych, 
w których TBS Prawobrzeże ma swoje lokale. 
Zakres modernizacji obejmował m. in: likwida-
cję starych pieców węglowych, podłączenie 
mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej lub 
montaż pieca gazowego, termomoderniza-
cję budynku, w tym także remonty werand, 
schodów wejściowych i wentylacji.

Prace wykonano m.in. przy Ks. Bogusława 
X 52, przy ul. Więckowskiego nr 6 oficyna 
i nr 3 oficyna prawa i lewa, przy Batalionów 
Chłopskich 89, Kaszubskiej 65 oficyna, R. 
Dmowskiego 16 i 55, Białej 3, Gryfińskiej 
142, Kruszcowej 22, Rydla 74, Słupskiej 6, 
Jagiellońskiej 7, 8 i 9 oficyny, Monte Cassino 
4 front, Rayskiego 28 oficyna prawa i lewa 
i Oficerskiej 15.

Blisko tysiąc mieszkańców przyszło do 
Agencji Mieszkaniowej Miasta w pierw-
szym miesiącu jej funkcjonowania. W tym 
czasie strona internetowa dedykowana 
AMM również cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem - liczba odsłon wyniosła 24 tys. 

Mieszkańcy najczęściej prosili o pomoc 
w uzyskaniu informacji do jakich progra-
mów mieszkaniowych mogliby przystąpić 
i na jakich warunkach. Pytali także o aktual-
ną ofertę najmu lokali, przy uwzględnieniu 
ich dochodów oraz sytuacji życiowej. 
Chętnie korzystano także ze strony inter-
netowej AMM. W ciągu tygodnia zano-
towano blisko 24 tysięcy odsłon. Stronę 
odwiedziło ponad 2 tys. osób. Najczęściej 
korzystały one z wyszukiwarki ofert, prze-
glądały aktualności i zakładki dotyczącej 
wynajmu lokali oraz programów miesz-
kaniowych.

Pierwszy miesiąc działalności AMM po-
kazuje, że takie miejsce w Szczecinie 
jest potrzebne mieszkańcom. Agencja 
Mieszkaniowa Miasta to punkt informa-
cyjno-konsultacyjny dla mieszkańców, 
w którym kompleksowo otrzymują wiedzę 
na temat dostępnych lokali na wynajem 
oraz programów mieszkaniowych realizo-

Ponad 600 wniosków wpłynęło do Za-
rządu Budynków i Lokali Komunalnych 
w sprawie wynajęcia lokalu za remont. 
Mimo krótszego naboru nie zmniejszyło 
się zainteresowanie wynajęciem lokalu 
w ten sposób.

Nabór wniosków trwał dwa tygodnie 
i odbył się pomiędzy 13 a 23 listopada. 

O wynajęcie mieszkania do remontu 
mógł ubiegać się każdy pełnoletni miesz-
kaniec Szczecina, który boryka się z bra-
kiem lokalu i osiąga odpowiedni dochód.

Począwszy od tego naboru wydłużone 
zostały terminy w jakich przyszły najemca 
ma wykonać remont – z sześciu do 
ośmiu miesięcy.

Obecnie wnioski są weryfikowane i pod-
dane ocenie punktowej. Liczba punktów 
zależeć będzie między innymi: od czasu 
zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzie-
ci, stanu zdrowia czy warunków w jakich 
się obecnie mieszka. 

Osoby składające wnioski otrzymają 
informację w formie wykazów czy są 
zakwalifikowane do wynajęcia lokalu. 

Na każdym etapie wnioskodawca może 
złożyć odwołanie, które rozpatruje Spo-
łeczna Komisja Mieszkaniowa.

W kolejnym kroku Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych publikuje listę lokali 
do remontu z terminem ich oglądania 
wraz ze szczegółowym kosztorysem oraz  
informacjami przeznaczonych dla osób 
ujętych w ostatecznym wykazie.

Spośród dostępnych mieszkań do re-
montu wnioskodawcy sami wskazują 
lokale pierwszego i drugiego wyboru.  

W przypadku gdy na lokal jest więcej 
chętnych, o przyznaniu go konkretnej 
osobie zdecyduje liczba punktów. 

Jeśli wnioskodawcy ubiegający się 
o jedno mieszkanie będą mieli taką samą 
punktację, o przekazaniu lokalu zdecy-
duje losowanie. 

Po spełnieniu ostatnich formalności 
i podpisaniu umowy, przyszły najem-
ca rozpoczyna remont i ma na to osiem 
miesięcy a potem pozostaje już tylko 
wprowadzić się do mieszkania.

W ostatnich sześciu latach miasto 
przekazało około 900 mieszkań do re-
montu.

Nowe ogrzewanie 
i ocieplone ściany 

Hit
mieszkania
do remontu  

Agencja Mieszkaniowa 
przyciąga ofertą 

wanych przez miasto (ZBiLK, Szczecińskie 
TBS i TBS Prawobrzeże).

W Agencji Mieszkaniowej Miasta przede 
wszystkim można:

l uzyskać ogólne informacje o progra-
mach mieszkaniowych prowadzonych 
przez miasto, naborach na lokale np. 
socjalne i do remontu, ofercie TBS - ów

l pobrać odpowiedni wniosek,
l otrzymać propozycję programu, na 

podstawie przeprowadzonej rozmowy 

z zainteresowanym oraz po zbadaniu 
jego progów dochodowych,

l otrzymać wskazówki do dalszego trybu 
postępowania, konkretnie gdzie i do 
kogo należy złożyć wniosek itp.

Informacje o aktualnej ofercie mieszka-
niowej dostępne są w siedzibie AMM.

Zapraszamy codziennie do lokalu przy 
al. Wojska Polskiego 55, od poniedział-
ku do piątku w godz.8-16.

amm.szczecin.eu

Przed remontem Po remoncie
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Rady  Osiedla

Dzięki nim, a także współpracy z nimi 
powstaje w Szczecinie wiele inwesty-
cji:  parków, placów zabaw, nowych 
chodników itp.

W 2018 roku  Rady Osiedla zgłosiły do 
realizacji 127 zadań o wartości 20 mln 
złotych. Spośród zgłoszonych projektów :
l 41 zadań zostało zrealizowanych,
l 25 jest na etapie projektowania,
l 28 w trakcie realizacji, trwają prace bu-

dowlane,
l 33 zadania przechodzą na przyszły rok

Co roku 75 % zadań realizowanych jest  
w ramach „Współfinansowania Inwestycji 
Rad Osiedli” a są to następujące przed-
sięwzięcia:

l DROGOWE – 50 projektów, m.in. 
takich jak: naprawa nawierzchni 
parkingu przy ul. Szafera , budowa 
chodnika do boiska przy ul. Mary-
narskiej, oświetlenie skweru im. Ku-
klińskiego czy utwardzenie odcinka 
ul. Mostowej w Jezierzycach.

l REKREACJA , w tym parki, zieleńce, 
wybiegi dla psów – 39 zadań, m.in. 
takich jak: doposażenie placu zabaw 
w Parku Liga, siłownia pod chmurką na 
terenie parku Noakowskiego, budowa 
strefy rekreacyjnej przy ul. Bałtyckiej/ 
Wiślanej/ Zawrotnej czy zagospoda-
rowanie Parku Kutrzeby.

Rady Osiedla w roku 2018 

l INNE (17 zadań)takie jak budowa pił-
kochwytu za bramką na boisku przy 
ul Zakątek, wykonanie projektu wiat 
ochronnych na wc oraz ogrodzenia 
w Parku Majowe, konserwacja i napra-
wa budynku znajdującego się na boisku 
przy ul. Marynarskiej,

l OŚWIATA (4 zadania), m.in.: montaż 
źródełka wody pitnej w SP 39 przy ul. 
Kablowej 14, zamontowanie nagłośnie-
nia w auli w CKS na ul. Rydla, budowa 
radiowęzła w SP 39.

W kilku przypadkach (10 zadań) odstąpio-
no od realizacji m.in. ze względu na teren, 
na którym miała powstać inwestycja, a nie 
należał on do Gminy Miasto Szczecin, 7 
zadań na prośbę Rad Osiedla  przesunięto 
w całości do realizacji na 2019 rok.

Oczywiście bardzo ważną, jeśli nie naj-
ważniejsza rolą Rad Osiedli jest integracja 
mieszkańców, m.in. podczas licznych 
festynów organizowanych przez Rady 
Osiedla oraz majowym Dniu Sąsiada 
w Alei Kwiatowej.

37 milionów 
dla Rad Osiedli 

Prezydent Piotr Krzystek zaproponował 
nowe zasady prowadzenia, finansowania 
i realizacji inwestycji na najbliższą kaden-
cję. Jednym z nowych elementów będzie 
budżet osiedlowy.
Obecnie radni osiedlowi razem z przed-
stawicielami Urzędu Miasta omawiają  
szczegóły propozycji. 

Zakładają one między innymi odejście od 
systemu Współfinansowania Inwestycji 
Rad Osiedli (WIRO) na rzecz wprowadze-
nia Budżetu Osiedlowego. 

Każda z Rad miałaby do dyspozycji   
1 mln złotych w pięcioletniej kadencji.
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LUTY
SZCZECIŃSKI MITYNG SKOKU O TYCZCE
Druga edycja mityngu w NETTO ARENIE 
nawiązuje do Nocnych Mityngów Tycz-
ki. Ta dyscyplina sportu staje się szczeciń-
ską specjalnością.

www.zstw.szczecin.pl
MARZEC
SZCZECIN JAZZ
To już czwarta edycja Szczecin Jazz – mię-
dzynarodowego festiwalu muzycznego, 
połączonego z wieloma atrakcyjnymi wyda-
rzeniami towarzyszącymi, promującymi jazz. 

www.szczecin.jazz.eu
KWIECIEŃ
13–14 kwietnia 2019
JARMARK WIELKANOCNY
Jarmarkiem Wielkanocnym rozpoczyna się 
całoroczny cykl wydarzeń artystyczno-
-edukacyjnych w Alei Kwiatowej realizo-
wany przez Żeglugę Szczecińską.

www.kolorowalaeja.pl

MAJ
Dni Skandynawskie
To już 6. edycja wydarzenia, które jest konty-
nuacją rozpoczętej przed laty idei stworzenia 
w Szczecinie aktywnej i interdyscyplinarnej 
platformy współpracy pomiędzy Polską 
a Skandynawią. 

www.ds.szczecin.eu

CZERWIEC
14-16 czerwca 2019 
Dni Morza– Sail Szczecin 
Lato w Szczecinie inaugurują Dni Morza 
Sail_ Szczecin – wydarzenia na wodzie i na 
lądzie. Co roku przypływa kilkadziesiąt ża-
glowców, jachtów, okrętów. To także czas 
wspaniałej zabawy– koncertów w wyko-
naniu gwiazd polskiej i zagranicznej sceny 
muzycznej, festiwale: Family Travel Festival 
Szczecin 2018, Samba Port Festival czy Fe-
stiwal Rzeźb Piaskowych. Zawsze jest także 
wiele atrakcji dla dzieci w specjalnej strefie, 
tylko dla najmłodszych, dla miłośników 
sportu strefa na Wyspie Grodzkiej, a dla 
wszystkich Jarmark pod Żaglami .

www.dnimorza.szczecin.eu
Wooded City Szczecin 2019
Ten festiwal zadebiutowal na szczecińskiej 
Łasztowni w ubiegłym roku. Wystąpili ulu-
bieńcy polskiej publiczności WhoMade-
Who, The Dumplings, kilkunastu dj’ów 
i producentów międzynarodowego formatu.

www.facebook.com/wooded.events

CZERWIEC  
– WRZESIEŃ
Bulwary Miejsce Spotkań
Druga edycja miejskiego projektu spółki 
Żegluga Szczecińska. Na Łasztowni odby-
wają się sezonowe imprezy, które obejmują 
teren od dźwigozaurów aż po skwer przy 
Nabrzeżu Starówka. 

www.zstw.szczecin.pl

Różany Ogród Sztuki
W każdy weekend kameralne koncerty 
plenerowe w wykonaniu uczniów i studen-
tów szczecińskich szkół muzycznych oraz 
artystów lokalnych scen, wystawy, atrakcje 
dla najmłodszych. 

www.saa.pl
SIERPIEŃ
PYROMAGIC – WATERSHOW  
–  SZCZECIN MUSIC LIVE
Sierpień od wielu lat kojarzy się w Szcze-
cinie z największym w Polsce festiwalem 
sztucznych ogni – PYROMAGIC. Jak co 
roku czeka nas rywalizacja firm, koncerty 
w ramach Szczecin Music Live oraz wyda-
rzenia towarzyszące: zawody strażaków 
– Firefighter Combat Challenge, Polonez 
Cup Race oraz Water Show.

www.fajerwerki.szczecin.eu

Festiwal Iluminacji Szczecin (FIS)
Zaraz po PYROMAGIC zapraszamy na 
nowe wydarzenie w Szczecinie – Festiwal 
Iluminacji Szczecin. To nowy projekt mia-
sta, wieczorny spacer po mieście szlakiem 
oświetlonych budowli i nie tylko… 

WRZESIEŃ
BAJA POLAND
Szczecin – Dobra – Drawsko ( miastecz-
ko – Łasztownia)
11 edycja rajdu Baja Poland, który cieszy 
się uznaniem Międzynarodowej Federacji 
Samochodowej, zawodników, mediów 
i naturalnie kibiców.         

www.bajapoland.eu
Pekao Szczecin Open
Dwudziesta siódma edycja turnieju Pekao 
Szczecin Open, czyli wielki tenis na świa-
towym poziomie, jak co roku, w naszym 
mieście. 

www.pekaoszczecinopen.pl

PAŹDZIERNIK
Festiwal Młodych Talentów – Nowa Ener-
gia 2019
Festiwal odwołuje się do bogatych tradycji 
szczecińskich Festiwali Młodych Talentów 
z lat 60–tych, które zaowocowały karierami 
największych gwiazd polskiej estrady. 

www.festiwalmlodychtalentow.pl
GRUDZIEŃ
Jarmark Bożonarodzeniowy
Czas przed Bożym Narodzeniem to idealna 
okazja, aby przy dźwiękach kolęd i blasku 
lampek skosztować regionalnych przy-
smaków, napić się grzanego wina i kupić 
świąteczne podarunki.

www.kolorowaaleja.pl
31. grudnia 2019
Miejski Sylwester 
Stary rok żegnamy I Nowy witamy tradycyj-
nie na Jasnych Błoniach. 

www.saa.pl
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